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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 
  

   • O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.  
   • O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.  
   • A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas       
.....desconsiderado para efeito de correção.  
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:  
   • tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.  
   • fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.  
   • apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.  
   • apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 
 

TEXTOS MOTIVADORES 
 
TEXTO I      

O uso do crack vem aumentando de forma assustadora no Brasil. A melhor alternativa para reverter essa situação é por 

meio de campanhas educativas. É importante que as pessoas conheçam os riscos do crack para a saúde física e psicológica 
do usuário, bem como as consequências dessa droga para a família e para a sociedade. Diante da gravidade do problema, 
torna-se imprescindível alertar, prevenir e apontar alternativas de combate ao crack. 

Combate ao Crack. Disponível em: http://www.tjmg.jus.br. Acesso em: 27 maio 2017 (fragmento). 
 

 
TEXTO II 

Crack: o enfrentamento é de todos 

Por maior esforço que o governo faça para combater o crack, não colheremos bons resultados sem a participação da 

sociedade. O flagelo que interrompe o sonho de milhares de jovens e adoece famílias em 98% dos municípios brasileiros é um 
agudo problema de saúde e de segurança pública e deve ser encarado como um desafio social.  

O crack é uma droga poderosa, com potencial para viciar o usuário em segundos. Causa lesões irreversíveis no cérebro 
dos dependentes, e a facilidade com que é produzido e distribuído pelos traficantes torna o produto barato, massificando o 

consumo e ampliando a tragédia, exposta nos dramáticos cenários das "cracolândias". 
AMÉLIA, A. Disponível em: https://www2.senado.leg.br. Acesso em: 27 maio 2017 (fragmento). 

 
 
TEXTO III                                                                                    

CRACK NO BRASIL 

A estimativa de usuários regulares é 380 mil pessoas 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Ministério da Justiça. Disponível em: www.correio24horas.com.br. 
Acesso em: 27 maio 2017 (adaptado). 

 

 
 
 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema  

“Os desafios no combate ao crack no Brasil”, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos huma-

nos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu  

ponto de vista.  
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